Profilová maturitní zkouška z němčiny, francouzštiny - 2021/2022
dokládá jazykové kompetence na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. Skládá se z
písemné a ústní části a má následující podobu:
1. Písemná zkouška (90 minut) – žák si vybere jedno ze dvou nebo více zadání a napíše 1 text o
rozsahu min. 200 slov. Ze slohových útvarů přichází v úvahu vypravování, referát, článek,
dopis…
2. Ústní zkouška (15 minut) – má dvě části. V první části žák prezentuje jedno z 20 předem
známých témat. V druhé části plní úkoly související s neznámým textem, obrázkem nebo
zadanou situací. Druhá část má jiné tematické zaměření než tažené téma.
Kritéria hodnocení
Písemná zkouška (Maximum 30 bodů, hranice úspěšnosti 50 %)
1. Splnění úkolu, výstavba textu 10 bodů
2. Slovní zásoba
10 bodů
3. Gramatika
10 bodů
Ústní zkouška (Maximum 20 bodů, hranice úspěšnosti 50 %)
1. Splnění úkolu 6 bodů
2. Slovní zásoba 6 bodů
3. Gramatika
6 bodů
4. Výslovnost
2 body
Žák musí uspět v obou částech zkoušky a ve všech kritériích hodnocení. Písemná práce tvoří 40% a
ústní zkouška 60 % celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Klasifikační škála
Písemná práce
27 – 30 bodů
23 – 26 bodů
19 – 22 bodů
15 – 18 bodů
0 - 14 bodů

Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně

Ústní zkouška
18 – 20 bodů
15 – 17 bodů
12 – 14 bodů
10 – 11 bodů
0 - 9 bodů

Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
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Deskriptory hodnocení písemné práce
Výborně:
1. Požadovaná charakteristika textu je dodržena, body zadání jsou rozpracovány vhodně a
v odpovídající míře podrobnosti. Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu. Text je
souvislý a logicky uspořádaný, text je vhodně členěný a organizovaný. V textu je jasně
vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.
2. Slovní zásoba je široká vzhledem k míře rozpracování bodů zadání. Slova a slovní spojení jsou
téměř vždy použita správně. Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání porozumění textu.
3. Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně. Rozsah mluvnických prostředků je
široký vzhledem k míře rozpracování bodů zadání. Chyby v mluvnických prostředcích nebrání
porozumění textu.
Student prokázal jazykovou úroveň B 1 a vyšší.

Chvalitebně:
1. Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena, body zadání jsou většinou
rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti. Text je souvislý a většinou logicky
uspořádaný, text je většinou vhodně členěný a organizovaný. V textu je jasně vysvětlena
podstata myšlenky nebo problému.
2. Slovní zásoba je většinou široká vzhledem k míře rozpracování zadání. Slova a slovní spojení
jsou většinou použita správně. Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání porozumění
textu.
3. Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně. Rozsah mluvnických prostředků je
přiměřeně široký vzhledem k míře rozpracování zadání. Chyby v mluvnických prostředcích
nebrání porozumění textu.
Student prokázal jazykovou úroveň B 1.

Dobře:
1. Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena, body zadání jsou částečně
rozpracovány vhodně a částečně v odpovídající míře podrobnosti. Délka textu odpovídá
požadovanému rozsahu. Text je ne vždy souvislý a ne vždy logicky uspořádaný, ne vždy
vhodně členěný a logicky organizovaný.
2. Slovní zásoba je užívaná v omezeném rozsahu. Slova a slovní spojení jsou ne vždy užívána
správně. Chyby ve slovní zásobě a pravopise někdy brání porozumění textu.
3. Mluvnické prostředky jsou ne vždy použity správně. Rozsah mluvnických prostředků není
vždy široký vzhledem k míře rozpracování bodů zadání. Chyby v mluvnických prostředcích
částečně brání porozumění textu.
Student prokázal jazykovou úroveň B 1 s drobnými výhradami.
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Dostatečně:
1. Požadovaná charakteristika textu není ve větší míře dodržena, body zadání jsou jen ojediněle
rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti. Text je o až 20 slov kratší. Text není
ve větší míře souvislý a logicky uspořádaný. Text není ve větší míře vhodně členěný a
organizovaný.
2. Slovní zásoba je ve větší míře omezená. Slovní zásoba a pravopis ve větší míře nejsou použity
správně. Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře brání porozumění textu.
3. Mluvnické prostředky ve větší míře nejsou použity správně. Rozsah mluvnických prostředků
je ve větší míře omezený. Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře brání porozumění
textu.
Student ještě prokázal jazykovou úroveň B 1.

Nedostatečně:
1. Požadovaná charakteristika textu není dodržena, body zadání nejsou rozpracovány. Text je o
více než 20 slov kratší. Text není souvislý a logicky uspořádaný. Text není vhodně členěný a
organizovaný.
2. Slovní zásoba je omezená. Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity nesprávně. Chyby
ve slovní zásobě a pravopise brání porozumění textu.
3. Mluvnické prostředky jsou většinou použity nesprávně. Rozsah mluvnických prostředků je
omezený. Jejich užití neodpovídá úrovni B 1. Chyby v mluvnických prostředcích brání
porozumění textu.
Student neprokázal jazykovou úroveň B 1.

Deskriptory hodnocení ústní zkoušky
Výborně:
Sdělení odpovídá zadání, prokazuje správnost a požadovaný rozsah specifických znalostí. Slovní
zásoba je široká a užívaná správně. Rozsah mluvnických prostředků je široký, mluvnické prostředky
jsou použity správně, chyby nebrání porozumění. Projev je plynulý, výslovnost a intonace přirozená.
Student prokázal jazykovou úroveň B 1 a vyšší.

Chvalitebně:
Sdělení odpovídá zadání, přiměřeně prokazuje správnost a požadovaný rozsah specifických znalostí.
Slovní zásoba je přiměřeně široká a je většinou užívaná správně. Rozsah mluvnických prostředků je
většinou široký, mluvnické prostředky jsou většinou použity správně, sdělení obsahuje lokální chyby,
které nebrání porozumění. Projev je přiměřeně plynulý, výslovnost a intonace většinou přirozená.
Student prokázal jazykovou úroveň B 1.
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Dobře:
Sdělení většinou odpovídá zadání, v omezené míře prokazuje správnost a požadovaný rozsah
specifických znalostí. Slovní zásoba je méně široká a ve větší míře není užívaná správně. Rozsah
mluvnických prostředků je omezeně široký, mluvnické prostředky často nejsou použity správně.
Chyby částečně brání porozumění. Projev je ne vždy plynulý, výslovnost a intonace vykazují určité
nedostatky.
Student prokázal jazykovou úroveň B 1 s drobnými výhradami.

Dostatečně:
Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, velmi omezeně prokazuje správnost a požadovaný rozsah
specifických znalostí. Slovní zásoba je omezená a opakovaně není užívaná správně. Rozsah
mluvnických prostředků je omezený, sdělení obsahuje větší množství globálních i lokálních chyb,
které ve větší míře brání porozumění. Projev je nesouvislý, výslovnost ve větší míře nesprávná a
intonace v omezené míře přirozená.
Student ještě prokázal jazykovou úroveň B 1.

Nedostatečně:
Sdělení ani za neustálé asistence zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba a mluvnické
prostředky jsou v nedostatečném rozsahu, jejich užití brání porozumění. Nejsou na požadované
úrovni B 1. Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce nemůže sledovat či mu porozumět.
Výslovnost brání porozumění sdělení. Intonace je nepřirozená.
Student neprokázal jazykovou úroveň B 1.
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